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PARATHËNIE
Të gjithë dëshirojnë që të jenë të suksesshëm, të kenë një karrierë të gjatë të kristalizuar
në profile të caktuara duke pasur mundësi në këtë mënyrë që çdokush të japë kontributin e tij në
vendin e tij. Dëshirat, ëndrrat, qëllimet, synimet janë të ndryshme për individë të ndryshëm, por a
kanë të gjithë të njëjtin "interes"? Kësaj pyetje dhe shumë pyetjeve të tjera jam munduar t'ju jap
një përgjigje në këtë punim.
Një shprehje e Ciceronit thotë: "Për këdo që i dëshiron dhe i propozon vetes një karrierë,
filozofia etike dhe morale është më se e nevojshme".
Dëshira dhe obligimi për të hartuar një punim të tillë, ka qenë prezent gjatë tërë kohës së
punës sime në këtë temë. Në studimin e saj është dashur të bëhet një “hulumtim” nga literaturat e
ndryshme shkencore të cilat do ti plotësojnë kërkesat e këtij punimi që del për herë të parë para
lexuesit dhe u realizua në sajë të kujdesit që tregoj mentorja Prof. Ass. Dr. ANTIGONA
UKËHAXHAJ.

Tema është shtjelluar me kujdes dhe përgatitja e saj do të kontribuojë në literaturën e
mjekësisë që në mënyrë të tillë të kenë njohuri studentët për aspektet etike të kujdesit infermieror
ndaj rolit dhe rëndësisë së ushqimit për shëndetin. I falënderohem të gjithë atyre që me vërejtjet
dashamirëse, sugjerimet dhe propozimet e tyre më ndihmuan në realizimin e këtij punimi.
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ABSTRAKT
Arsyeja që mora në studim këtë temë është për faktin se sëmundjet e tilla janë të rralla
dhe shumë pak njerëz janë të informuar për këtë. Është e rëndësishme që të mësojmë dhe
të marrim sa më shumë informacione rreth kësaj teme, në mënyrë që të krijohet një
kujdes i mirëfilltë për këta pacientë.
Personeli mjekësor dhe familjar duhet të bëjnë një kujdes të veqantë për këta pacienta që
të mund të jetojnë një jetë normale.
Qëllimi i punimit ka qenë te njoftohemi me rolin dhe rëndësinë e paraqitjes së diareve me
theks të veçantë te fëmijët e vegjël, por edhe roli i infermierit ne kujdesin ndaj të
sëmurëve.
Metodologjia: Duke konsultuar literaturën përkatëse si dhe protokolet e klinikës së
pediatrise në spitalin “Isa Grezda” në Gjakovë. Në këtë punim janë analizuar historitë e
pacientëve që ishin të sëmurëve për periudhën janar – gusht të viti 2017, të cilat janë
analizuar sipas grupmoshave, gjinisë, vendbanimit, simptomatologjia, mënyra e
ushqyerjes, kohëzgjatja e hospitalizimit.
Rezultatet: gjatë periudhës janar-gusht 2017 ne Spitalin “Isa Grezda”, janë mjekuar 13
raste të fëmijëve me diare. Diarret kanë qenë me përqindje më të lartë tek gjinia femore,
grupmosha me te cilën jane prekur ka qenë nga 3-5 vite.
Përfundimi: sëmundjet ngjitëse të sistemit tretës janë sëmundje kosmopolite dhe ndër
masoviket në numër. Për shkak të karakteristikave epidemiologjike specifike, ky grup i
sëmundjeve është mjaft komplex si nga pasqyra klinike, epidemiologjike, masat luftuese
edhe për pasojat shëndetësore sidomos të fëmijët e vegjël. Vendet të cilat nuk e kanë të
zgjidhur problemin me ujin e pijës dhe kontrrollin e kualitetit të ushqimit, eliminimin jo
higjienik të mbeturinave, numri i madh i insekteve shtojnë rrezikun nga diarretë.
Fjalët kyçe: sistemi tretës, diarrea, Reparti Pediatrik-Gjakovë.
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HYRJE
Ndërsa fëmijët rriten duke kaluar nga foshnjë në fëmijë dhe më pas të rritur, rritja dhe
zhvillimi i tyre ndjek disa parime dhe modele. Në secilin stad të zhvillimit fëmijët janë
fizikisht dhe mendërisht të aftë të realizojnë disa lloj detyrash. Fëmijët zhvillohen përmes
fazave të vazhdueshme, të rregullta dhe të organizuara të rritjes. Ata rriten dhe zhvillohen
në mënyra të ndryshme. Fëmijët kanë gjithashtu ritme të ndryshme rritjeje, sepse çdo
fëmijë është unik dhe zhvillimi individual i një fëmije është i ndryshëm nga ai i një
fëmije tjetër. Kjo do të thotë që çdo fëmijë zhvillohet në kohën dhe në mënyrën e tij. Çdo
periudhë moshore ka karakteristikat e saj specifike. Gjatë çdo stadi të jetës nga foshnjëria
deri në moshën parashkollore fëmijët me “zhvillim normal” janë në gjendje të realizojnë
detyra të caktuara. Aftësitë janë të ngjashme për të gjithë fëmijët që i përkasin një
kategorie të caktuar moshore.
Fëmijët kanë nevojë të vlerësohen dhe monitorohen nga personeli i kujdesit shëndetësor
për të zotëruar më mirë dhe më shpejt etapat kryesore të rritjes dhe zhvillimit të tyre. Në
themel të çdo vlerësimi pediatrik duhet të qëndrojë ekzaminimi fizik i fëmijës, pa
nënvlerësuar edhe monitorimin e gjendjes psiko-emocionale dhe këshillimi për një rritje
dhe zhvillim të shëndetshëm. Truri zhvillohet në mënyrë të shpejtë përpara lindjes dhe
gjatë tre viteve të para të jetës. Është pikërisht kjo periudhë kur ndërhyrjet duhen të jenë
sa më të efektshme për të mbështetur zhvillimin e trurit. Mirëqenia fizike e fëmijës është
përbërësi i parë thelbësor për të siguruar një zhvillim të mirë të trurit. Njësoj të
rëndësishme janë gjithashtu stimulimi i zhvillimit dhe ndërveprimi social me fëmijën,
familja, mjedisi kulturor dhe komuniteti ku rritet fëmija. Në procesin e zhvillimit të
fëmijës luan rol si trashëgimia, ashtu edhe mjedisi ku zhvillohet fëmija.1

1. Ç’ËSHTË PEDIATRIA?
Fjala pediatri rrjedh nga greqishtja: pedos-fëmijë dhe jatros-shërim. Ajo është një degë e
mjekësisë, e cila i përkushtohet mbrojtjes së shëndetitdhe shërimit të sëmundjeve të
fëmijëve prej momentit të lindjes deri në periudhën e adoleshëncës.
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Posaqërisht është i madh roli i pediatrisë sepse merret me shërimin e një katëgorie të
populacionit, e cila është në fazën e zhvillimit. Ajo është faza më hershme dhe më e
ndjeshme e organizmit.
Nëse sëmundjet e ndryshme në periudhën e fëmijërisë nuk prevenohen apo nuk shërohen
si duhet, ato do të ndikojnë në masë të madhe në shëndetin e tij në të ardhmen (si
organizëm i rritur). Prandaj kujdesi për shëndetin dhe shërimin e fëmijëve të sëmurë,
njëherësh është edhe prevenimin i invaliditetit të të rriturve. Sot kujdes i veçantë i
kushtohet prevenimit të sëmundjeve, sidomos të atyre trashëguese (hereditare), pastaj
udhëheqjes në mënyrë profesionale të lindjes në mënyrë që të mos ndodhin lëndime gjatë
lindjes së fëmijëve.
Me kontrollime sistematike, fëmija duhet të përcillet prej momentit të lindjes nëpër
dispanseri të fëmijëve, duke e përcjellë imunizimin (vaksinimin), mënyrën e ushqimit dhe
në përgjithësi mbrojtjen e shëndetit të tij.2

1.2.

Zhvillimi historik i pediatrisë

Pediatria e filloi zhvillimin si pjesë e mjekësisë popullore – në formë të mjekësisë
popullore, të përvojës, të traditave, të veseve etj, por ka filluar edhe me gënjeshtra,
bestytni të bartura shekuj me radhë, në gjenerata të disa popujve.
Në Europë në shekujt e shtatëmbëdhjetë dhe tetëmbëdhjetë, një numër i fëmijë i gjetur
spitale u themeluan për foundlings dhe fëmijët e varfër të tjera (zakonisht paligjshëm),
spital fjalë në këtë kontekst mund të përkthehet më mirë si bujtinë. Shembuj të këtyre
janë fëmijë i gjetur Spitalit të Londrës, e themeluar në 1739 nga Coram kapiteni det
filantropike, Thomas (që ende mbijeton si Coram Thomas Fondacioni për Fëmijët), dhe
madje edhe të vjetra bujtinë des Enfants-trouvés (1674-1838) në Paris (frëngjisht =
Fondacionet bujtinë për Fëmijë, Foundlings dmth). Nuk ishte një veprim gradual të
institucioneve të gjetur të ndara posaçërisht për fëmijët e sëmurë, pjesërisht për të
shmangur ekspozuar ata të rriturit në spitale të rritur.3
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Në botën perëndimore, e parë në spital pediatrik është pranuar përgjithësisht des Enfants
Hôpital Malades (frëngjisht = Spitali për Sick Children), u hap në Paris, në qershor 1802
në vendin e një jetimore mëparshme. Prej fillimit të saj, kjo e famshme spital pacientët e
pranuar deri në moshën pesëmbëdhjetë vjet, dhe vazhdon sot e kësaj dite si ndarja
pediatrik të Necker-Enfants Malades Spitali, e krijuar në 1920 nga bashkimi me Spitali i
afërt fizikisht Necker, themeluar në vitin 1778 për të rriturit.
Gradualisht ky shembull u pasua vetëm në vendet e tjera evropiane. Charité (themeluar
një spital në 1710) në Berlin themeluar një pavijon të veçantë Pediatrik në 1830, pasuar
nga institucionet e ngjashme në Shën Petersburg, në 1834, dhe në Vjenë dhe Breslau (tani
Ëroclaë), të dyja në 1837. Anglisht-bota flet pritur deri në 1852 për spitalin pediatrik të
parë të saj, Spitalin për Sick Children, Great Ormond Street, rreth pesëdhjetë vjet pas
themelimit të adash saj në Paris. Në SHBA, institucionet e para të ngjashme ishin femije
Spitali i Filadelfias, e cila u hap në në 1855, dhe pastaj Spitali i Bostonit për fëmijë
(1869).4
Pediatri ndryshon nga mjekësi rritur në shumë aspekte. Dallimet e dukshme Madhësia e
trupit paralleled nga ndryshimet maturational. Trupit të vogël të një i mitur ose neonate
është në thelb e ndryshme physiologically nga ajo e një të rrituri. Defektet kongjenitale,
grindje gjenetik, dhe çështjet e zhvillimit janë me interes më të madh për të pediatrit
shpesh se sa ata janë të mjekëve të rritur.
Trajtimi i një fëmijë nuk është trajtuar si një i rritur miniaturë. Një ndryshim i madh në
mes të fëmijëve dhe të rriturve është ilaçi që fëmijët janë të mitur dhe, në shumicën e
juridiksioneve, nuk mund të marrë vendime për veten e tyre. Çështjet e kujdestarisë,
intimitet, përgjegjësi ligjore dhe pëlqimin e informuar duhet gjithmonë të konsiderohet në
çdo procedurë pediatrik. Në një kuptim, pediatër shpesh duhet të trajtojnë prindërit dhe
nganjëherë, familja, në vend se vetëm të fëmijës.
Si praktikues të tjera mjekësore, pediatër tradicionalisht konsiderohen të jenë anëtarë të
një profesioni mësuar, për shkak të kërkesave të trajnimit të gjerë, dhe gjithashtu për
shkak të okupimit të detyrave të veçanta ligjore dhe etike.
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Pediatër zakonisht gëzojnë status të lartë social, e kombinuar shpesh me pritjet e të
ardhura të larta dhe të qëndrueshme dhe të sigurisë të punës. Megjithatë, mjekët
mjekësore në përgjithësi shpesh punojnë gjatë dhe të papërkulur orë, me turne në kohë të
mbyllur, dhe mund të fitojnë më pak se arsimin e tjera profesionistëve E kujt është e
gjatësi të krahasueshme. Neonatologists ose pediatrit e përgjithshme në spital praktikë
janë shpesh më telefononi në herë i mbyllur për problemet perinatale në mënyrë të
veçantë - si për nenin Cesarean apo Lindje të tjera me rrezik të lartë, dhe për përkujdesje
të foshnjave të keq porsalindur.5

1.3.

Zhvillimi i pediatrisë bashkëkohore

Sot në botë shkenca pediatrike dhe praktika po shënojnë rezultate të jashtëzakonshme.
Kjo është arritur falë zhvillimeve të hovshme shkencore dhe shoqërore, si dhe
zhvillimeve teknike dhe revolucionit teknologjik.
Me përparimin e gjenetikës humane tash parandalohen shumë sëmundje trashëguese, të
cilat në të kaluarën barteshin nga një gjeneratë në gjeneratën tjetër të familjarëve.
Paralelisht me këtë është me rëndësi që në jetën e popujve, të shteteve dhe të njerëzimit
vend me rëndësi ka edhe depërtimi i ideve humaniste, të barabarësisë, pa marrë parasysh
statusin social, nacionalitetin, racën, religjionin, shkallën e arsimimit, gjininë, si dhe
fillon frymimi demokratik, për veç në Kosovë ku me dekada dominoi hegjemonizmi dhe
urrejtja shekullore serbe, ndaj atyre me të cilët jetonin, e që la pasoja në dëmtimin e
shëndetit të fëmijëve.6

1.4.

Zhvillimi i pediatrisë në Kosovë

Gjendja e rëndë e trashëguar në lëminë e mbrojtjes shëndetësore, veçanërisht e popullit
shqiptar në përgjithësi dhe të fëmijëve në veçanti, në kohën e para luftës së dytë botërore
dhe menjëherë pas luftës ishte tejet e vështirë. Në atë kohë dominonin sëmundjet
infektive (malarja, tifoja e morrit, tifoja e barkut dhe infeksione të tjera të traktit digjestiv
(zorrëve), tuberkulozi i formave të ndryshme klinike, fruthi (morbilli), difteria dhe shumë
sëmundje të tjera, të cilat mbretëronin dhe të cilat shuan jetën e një numri të madh të
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fëmijëve dhe të rinjve. Rrjeti shëndetësor ishte i pazhvilluar. Mungonin kuadrot
kualifikuese shëndetësore, arsimimi i shtresave të gjëra të popullsisë shqiptare autoktone
ishte i ulët. Po kështu ishte i ulët edhe niveli i kulturës shëndetësore, ushqimi tejet i dobët
dhe kushtet e tjera ekonomike tejet të vështira. Pas viteve të ’70 me përmirësimin e
sadopak të pozitës politike të Kosovës, kjo gjendje nis të përmirësohet. Hapen reparte
për shërimin e posaqëm të sëmundjeve të fëmijëve pranë spitaleve të përgjithshme. Në
Prishtinë u hap klinika e pediatrisë e cila kishte rol të veçantë për shërimin e fëmijëve të
sëmurë nga e tërë Kosova. Por sërish viteve të ’90 në skenë doli regjimi serb i cili me
dhunë e shpërndau kuadrin e kësaj klinike, si dhe të klinikave e spitaleve të tjera në
Kosovë dhe pasoi ngecja e zhvillimit të vrullshëm të mjekësisë shqiptare kosovare e edhe
të mbrojtjes së shëndetit të fëmijëve.6

1.5.

Diarrea akute

Sëmundjet ngjitëse të sistemit tretës janë sëmundje kosmopolite dhe ndër masoviket në
numër. Për shkak të karakteristikave epidemiologjike specifike, ky grup i sëmundjeve
është mjaft komplex si nga pasqyra klinike, epidemiologjike, masat luftuese edhe për
pasojat shëndetësore sidomos të fëmijët e vegjël. Vendet të cilat nuk e kanë të zgjidhur
problemin me ujin e pijes dhe kontrrollin e kualiteti te ushqimit, eliminimin jo higjienik
te mbeturinave, numri i madh i insekteve shtojnë rrezikun nga diarrete.
Karakteristikat e përbashkëta të këtij grupi të sëmundjeve janë:
 Shkaktarët e sëmundjes janë të njohur (në rast se infeksioni vjen nga uji i
kontaminuar izolohen disa shkaktarë të sëmundjes në analizat laboratorike të
ujit,kurse te ushqimi vetëm një shkaktarë);
 Periudha e inkubacionit është e saktë (e shkurtë te infeksionet me ushqim,kurse
e gjatë te infeksionet me ujin e kontaminuar);
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 Pasqyra klinike është tipike e sëmundjes;
 Burim infeksioni janë të sëmurët ose mikrobartësit;
 Të sëmurër mbesin mikrobartës për një kohë të shkurtër (akut) apo të
përjetshëm (kronik).7
Diarrea akute është symptom i infeksionit të shkaktuar nga agjens të ndyshëm, bacterial,
viral dhe parazitar. Diarea shoqërohet me shenja dhe simptome tjera si, vjellje, ethe,
dehidrim, ç’regullim i elektroliteve. Mund të lajmërohet edhe në rast të sëmundjeve tjera,
si malaria, fruthi etj. Për shkaqe klinike dhe praktike sëmundja është ndar në gjashtë
grupe.
Diarea ujore e cila lehtë trajtohet me tretje rehidruese ose cila përmban ujë glukozë dhe
elektrolite. Etiologjia e sëmundjes nuk është e rëndësishme për të mjekuar sëmundjen.
Diarea me gjak e cila shkaktohet nga mikroorganizma të ndryshëm, shigella, ecsheria coli
dhe mikroorganizma të tjerë. Diarea e cila zgjatë me së paku 14 ditë. Diaretë e llojit të
kolerës Diaretë minimale të shoqëruara me vjellje, koliti hemoragjik.
Diaretë e shkaktuara nga ecsheria coli.
Sëmundje karakteristike e moshave të reja, lajmërohet tek fëmijët e vegjël sëmundja
është tejet e rrezikshme, shkalla e rrezikshmërisë është e lartë.
Sëmundja është e përhapur në të gjithë botën, rastet e sëmundjeve regjistrohen si në
shtetet e zhvilluara ashtu edhe në ato në zhvillim.
Escheriat janë bakterie të shkurta gramnegative të levizshme me anë të flagjelave
periferike.
Inkubacioni-është jashtzakonisht i shkurtër, sillet prej 12 -72 orë.
Pasqyra klinike varet nga lloji i E.colit e cila shkakton sëmundjen.
Periudha e infektueshmërisë korrespodon me kohëzgjatjen e ekskretimin e shkaktarëve në
ambientin e jashtëm dhe atë 1 javë ndër të rritur deri në 3 javë ndër fëmijë.
Diagnoza laboratorike konsiston në izolimin e shkaktarit të sëmundjes në fecesin e të
sëmurit (koprokultura).
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Mjekimi është simptomatik dhe konsiston në zëvendësimin e lëngjeve dhe elektroliteve,
përdorimi i antibiotikëve nuk është treguar i sukseshëm.
Porta hyrëse e infeksionit është mukoza e traktit tretës.
Ndjeshmëria ndaj sëmundjes është i përgjithshëm, mund të sëmuren të gjithë pavarsisht
moshën , gjininë dhe profesionin.
Pas kalimit të sëmundjes mbetet imunitet tip specifik por sa zgjatë nuk dihet.
Rastet e sëmundjes regjistrohen gjatë gjithë vitit, mirëpo më të shpeshta janë gjatë sezonit
të verës.
Edukimi i popullatës në mënyrën e përpunimit termik të ushqimit, pasterizimin e
ushqimit, zierja apo pjekja e mirë e mishit, dezinfektimi i ujit për pije dhe bazeneve.8

1.6.

Helmimet me ushqim

Helmimet me ushqim janë grup i sëmundjeve ngjitëse akute të traktit tretës të cilat
shkaktohen si pasojë e futjes në organizëm, mikroorganizma patogjen apo helmet e tyre
përmes ushqimit të kontaminuar.
Për të gjitha helmimet karakteristike është:
 Periudha e shkurtër e inkubacionit,
 Tablo klinike karakteristike për sistemin gastrointestinal.
Të gjithë pacientët referohen se kanë ngrënë të njëjtin ushqim dhe në të njëjtin vend.
Helimimet me ushqim, varësisht prej mënyrës si shkaktohen ndahen në: toksikoinfeksione alimentare, dhe intoksikacione alimentare.
1.6.1. Toksikoinfeksionet e shkaktuara nga salmonella
Janë infeksione akute, bakterieale me fillim të papritur të dhembjes së barkut, vjellje,
barkqitje, nauze e ndonjëherë edhe vjellje të cilat kryesisht lajmërohen në formë të
epidemive .
Sëmundja është e përhapur në të gjithë botën, por me raste më të shprehura në Amerikën
e Veriut dhe Evropë. Është vlerësuar se vetëm në SHBA për qdo vit lajmërohen rreth 5
milion raste me salmonella.
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Sëmundja shkaktohet nga lloje të ndryshme të sallmonellave, Sallmonellat janë bakterie
gram negative, të lëvizshme aerobe që

rriten mirë në terrene ushqyese laboratorike,

Sistemi që më së shumti është i atakuar nga salmonella është ai gastrointestinal.
Periudha e inkubacionit varion prej 6 deri në 48 orë e më së shpeshti 12 -24ore.
Sëmundja fillon në menyrë të shpejtë me temperaturë të lartë, dhembje në barkë ,diarre ,
vjellje, gastroenterekolit etj. Fecesi i të sëmurit është ujor.
Periudha e infektueshmërisë gjatë gjithë kohës së zhvillimit të infeksionit .
Mbështetur në faktin se salmonellat paraqiten në dy forma klinike, enterokolit akut dhe
toksikoinfeksioni alimenatar, vështirë se sëmundja mund të diagnostifikohet pa analiza
laboratorike. Mu për këtë preferohet marrja e gjakut, fecesit, të vjellave dhe ushqimi i
dyshimtë.
Rrugët e përhapjes janë – ushqimi i kontaminuar me prejardhje shtazore qumështi dhe
prodhimet e qumështit, vezët etj.
Porta hyrëse është mukoza e traktit tretës.
Ndjeshmëria ndaj sëmundjes është e përgjithshme .
Rastet e sëmundjes regjistrohen gjatë gjithë vitit, por numër më i lartë i të sëmurve
lajmërohet gjatë muajve të verës.
Edukimi i popullsisë mbi mënyrën e përgatitjes së ushqimit, reagimi i personave me diare
nga përgatitja e ushqimit. Përgatitja e programeve kombëtare për ti luftuar salmonellat.9

1.7.

Diarretë e shkaktuara nga campilobacter jejuni

Sëmundje bakteriale akute e zorrëve, bën pjesë në grupin e sëmunjdeve zoonotike. Zorrët
e holla janë ambient shumë i volitshëm për mbijetesën dhe shumimin e Campilobacter
Jejuni, procesi patologjik lokalizohet në jejunum, ileum dhe kollon.
Diaretë e shkaktuara nga Campylobacter Jejuni janë të përhapura në të gjithë botën,
SHBA, Japoni, Angli, Suedi, Holande, Kanadë etj. Tek ne ende nuk kemi të dhëna të
sakta rreth kësaj sëmundje .
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Sëmundja shkaktohet nga Campylobacter Jejuni, është bakterie gram negative në formë
presje i cili lëviz përmes flagjelit monotrik.
Sëmundja fillon me simptome të përgjithshme të cilat zgjasin prej disa orë deri në 1 ditë.
Mund të përcillet me kokëdhimbje, marramendje dhembje muskujsh ethe, temperaturë të
lartë, vjellje kolika dhe në fund diare.
Periudha e infektueshmërisë gjatë gjithë kohës dhe sillet prej disa ditëve deri në disa
javë. Disa persona eksretojnë me feqet e tyre, shkaktarin e sëmundjes deri në 7 javë.
Diagnoza vendoset me izolimin e shkaktarit

në jashtëqitje duke shfrytëzuar terene

selektive ,inkubimin në temperaturë 42'C.
Diarretë e shkaktuara nga Campilobacter jejuni barten me kontakt, ujë dhe ushqim. Puna
rreth përgatitjes së mishit të shpezëve, konsumimi i tij, mishi i terur apo i tymosur i
derrit, deles, madje edhe i gjedhit, vezët, qumështi etj. Objektet e ndryshme të
kontaminuara me feces duart e palara dhe uji i ndotur janë bartës të mirë të infeksioneve
me Campylobacter.
Imuniteti pas kalimit të sëmundjes deri më sot dihet shumë pak.
Sëmundja lajmërohet gjatë gjithë vitit me maksimumin gjatë muajve të ngrohtë të verës.
Masat parandaluese, kontrolla veterinere e përhershme, edukimi i popullatës mbi
mënyrën e përpunimit dhe ruajtjen e ushqimit me prejardhje animale, pasterizimi i
qumështit, klorizimi i ujit etj.
Rastet e sëmundjes duhet të raportohen autoriteteve shëndetësore.
Hospitalizimi i pacientit është i domosdoshëm .
Nuk ka nevoj për karantinë .
Mjekimi specifik me antibiotik.10

1.8.

Diarretë e shkaktuara nga yersenia enterokolitica

Sëmundje bakteriale e zorrëve me fillim të shpejtë të temperaturës dhe barkqitje.
Diarretë e shkaktuara

nga Yersinia enterokolitica hasen në shumë vende të botës,

kryesisht sëmundja është vërtetuar në shtetet e Evropës perëndimore dhe Amerikën
veriore, Gjermani, Francë, Belgjikë, Suedi etj.
Sëmundja karakterizohet me peridhë të shkurtër të inkubacionit 3-7 ditë.
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Pasqyra klinike varet nga mosha e të sëmurit. Për foshnjat dhe fëmijët e vegjël janë
karakteristike diarretë akute ujore të cilat zgjasin deri në dy javë, ndonjëherë në jashtqitje
mund të haset prezenca e gjakut.Tek të rriturit e posaqerisht tek femrat, pas kalimit të
sëmundjes mund të lajmërohet erythema nodosum.
Diagnoza vendoset me izolimin e shkaktarit në jashtëqitje të të sëmurit. Ekskretimi i
shkaktarit me jashtëqitje zgjatë gjatë gjithë kohës deri sa janë të pranishme simptomet e
sëmundjes.
Rruga e përhapjes së infeksionit është fekalo-oral, rrugët e bartjes janë ,kontakti ushqimi
dhe uji.
Mukoza e zorrëve të holla shërben si portë hyrëse për shkaktarin e diareve të shkaktuara
nga Yersenia enterokolita.
Të gjitha moshat pa dallim gjinie janë të ndjeshme ndaj kësaj sëmundje.
Deri më sot nuk janë bërë hulumtime rreth imunitetit ndaj kësaj sëmundje.
Metodat e luftimit janë identike si tek enterokolitet tjera, ku masat parandaluese më të
rëndësishme orientohen në ndërprerjen e rrugëve të bartjes së shkaktarit. Edukimi
shëndetësor dhe masat e përgjithshme higjeniko-sanitare janë shumë të vlefshme në
luftën kundër këtyre sëmundjeve.11
Organizmi i fëmijës preket më shumë nëse ai, së bashku me ushqimin, merr mikrobe. Kjo
ndodh kur nuk ruhen respektohen masat e pastërtisë në kohën e përgatitjes së ushqimit.
Përveç faktorëve ushqimorë dhe infektivi nga mikrobet, një ndër faktorët që favorizon
dispesërinë është dhe vapa e verës.
Çrregullime të tretjes mund të shfaqen në çdo stinë të vitit, por gjatë verës rastet e
fëmijëve të sëmurë nga barku shtohen, pasi vapa dobëson organizmin e tyre dhe
ngrohtësia favorizon zhvillimin e mikrobeve në ushqime e veçanërisht në qumësht. Ka
shumë rëndësi që mjekimi i diarresë të fillojë në ditën e parë të sëmundjes, sepse
sëmundja mund të rëndohet dhe gjendja e fëmijës të përkeqësohet shpejt. Të vjellat
shtohen dhe shfaqen pas çdo pirje qumështi dhe uji. Të dalat jashtë bëhen më të shpeshta
e të ujshme. Humbja e shumtë e lëngjeve shkakton dehidratimin e fëmijës. Lëkura zbehet,
goja thahet, sytë janë me shikim të lodhur e të shqetësuar, shpesh duken të futur.
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Kur preket sistemi nervor qendror, fëmija përpëlitet ose humbet ndjenjat. Kjo formë
quhet dispeceria toksike ose helmuese.12
Cilat janë masat që duhen marrë për të mënjanuar çrregullimet e tretjes?
Për të mënjanuar çrregullimet e tretjes, fëmijës duhet t’i jepet ushqim i përshtatshëm.
Ushqimi më i dobishëm, më i pastër e më i sigurt për fëmijën në muajt e parë të jetës
është qumështi i nënës. Në moshën 5 muaj e lart, fëmijës duhet t’i jepet shtesë, në
përshtatje me moshën, pure, muhalebi, kos, supë, në mënyrë graduale e në kohën e duhur.
Ndalohet heqja e gjirit në muajt e verës. Nëna duhet të respektojë me përpikëri orarin e
ushqyerjes së fëmijës. Te fëmijët me ushqim artificial duhet t’i kushtohet vëmendje
sterilizimit të përzierjeve të qumështit, rregullit të ruajtjes së tyre në vende të freskëta,
shmangia e ushqyerjes së tepërt e të njëanshme.
Për të mënjanuar ngrohjen e tepërt, fëmija duhet të vishet me rroba të lehta, në përshtatje
me kohën e stinën. Dhoma, ku qëndron fëmija, duhet të ajroset më shpesh në kohën e
vapës për të krijuar freski. Dyshemeja duhet të lahet shpesh me ujë, në dritare të
vendosen çarçafë të lagur, ndërsa fëmijës së vogël i jepet ujë i zier ose çaj i ëmbëlsuar
pak.
N.q.s fëmija ka bark e të vjella, kur ai është me ushqim, ndalohet dhënia e ushqimeve.
Fëmijës i jepet vetëm ujë të zier ose çaj 1-10 lugë të vogla çdo 5-10 minuta. Për çdo të
dalë jashtë diarreje, i jepet 1 gotë ose 150-200 ml tresol.
Mjekimi i diarresë mbështetet në dy pika:
1 – mjekimi dietik
2 – mjekimi medikamentoz.
Në mjekimin dietik rëndësi ka dieta hidrike.13
Rehidrimi
Me rehidrim kuptojmë zëvendësimin e lëngjeve të humbura gjatë diarresë e të vjellave.
Fëmija humbet jo vetëm ujë, por edhe kripëra minerale, si: natriumin, kaliumin,
kalciumin, etj.
Rehidrimi bëhet duke barazuar sasinë e lëngjeve të humbura me sasinë e lëngjeve që
duhen dhënë.
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Për rehidrim është përdoruar tresoli, i cili përmban NaCl 3.5 g, KCl 1.5 g, NaHCO3 2.5
g, glukozë 20.0. këto janë paketa të gatshme, të cilat treten në një gotë ujë të valuar e i
jepet fëmijës çdo 5 – 10 minuta një deri 2 lugë. Në rast se nuk ka tresol të gatshëm, ai
përgatitet edhe vetë. 1 lugë çaji (5 ml) rrafsh me kripë gjelle hidhet në 1 litër ujë të vakur
dhe aty i shtohen tetë lugë çaji rrafsh me sheqer. Përzihet derisa të tretet dhe i jepet
fëmijës shpesh e nga pak. Sasia e tresolit që duhet t’i jepet fëmijës, bazohet me etjen që
ka fëmija.
Për çdo të dalë jashtë (diarre) fëmijës i jepet një gotë ose 150 ml – 200 ml ujë tresoli.
Marrja e tresolit në pikën e rehidrimit që është hapur në çdo ambulancë ka bërë që rastet
me dehidrim të lehtë të mos kalojnë në dehidrim të rëndë.
Pastaj i jepet ushqimi që përthithet lehtë, si: lëng orizi, pure mollësh ose ftoi, supë me
karota, e cila ka veprim rehidruese e fiksues të ujit në organizmin e fëmijës. Kjo dietë
zgjat 1- 2 ditë. Me përmirësimin e gjendjes së përgjithshme të fëmijës e me pakësimin e
çrregullimeve, fillohet ushqyerja e fëmijës me karbohidrate e proteina.
Në rast, kur dhënia nga goja e tresolit është bërë e pamundur nga të vjellat dhe daljet e
shpeshta diareike, kalohet në dehidrimin intravenoz në qendrën e dehidrimit që ka çdo
ambulancë.
Mjekimi medikamentoz bëhet në ato raste kur etiologjia e dispacerisë akute është me
origjinë infektive.
Rëndësi të veçantë në çrregullimet e tretjes ka dhe ngritja e nivelit të kulturës
shëndetësore, sidomos tek nënat e reja në drejtim të mirërritjes së fëmijëve, ushqyerjes së
tyre.14

1.9.

Diarreja, parandalimi te fëmijët

Edhe fëmijët, ashtu si dhe moshat e treta, janë njëlloj të rrezikuar nga rritja e
temperaturave. Shqetësimet që shfaqen te kjo kategori manifestohen në forma nga më të
ndryshmet, ku në masë janë prezente të vjellat dhe diarreja. Këto komplikime, nëse nuk
trajtohen në kohë, mund të bëhen burim sëmundjesh të tjera me pasoja të rënda
shëndetësore për fëmijët e vegjël. Më të rrezikuar janë fëmijët deri në një vjeç si dhe
fëmijët që qëndrojnë për një kohë të gjatë në diell, çka mund të çojë deri në dehidrimin e
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trupit të tyre. Ekspozimi në temperatura të larta është i rrezikshëm për fëmijët, pasi si
pasojë e humbjes së lëngjeve nga
djersitja e shpejtë mund të shfaqen
sëmundje apo problem të rënda, siç
është diarreja apo dhe raste të tjera, të
cilat mund të shoqërohet dhe me të
vjella.Shkaqet

që

mund

të

çojnë

fëmijën deri në këtë pikë nuk kanë të
bëjnë vetëm me temperaturat e larta,
por dhe

me

faktorë

të

tjera,

si

kequshqyerja, intoksikimet e të tjerë
faktorë. Kështu, dhënia e ushqimit që nuk korrespondon me moshën e fëmijës dhe që ka
përmbajtje të lartë yndyrash, ose në rastet kur është e infektuar dhe e ruajtur në kushte jo
të duhura higjienosanitare mund të kthehen në shkaqe për manifestimin e diarresë dhe
shfaqjen e të vjellave.
Gjithashtu shkaktarë mund të bëhen dhe infeksionet e shumta që mund të ketë kaluar
fëmija në periudha të ndryshme.
Një ndër shkaqet kryesore që shkakton diarrenë, është humbja e sasisë së lëngjeve, që
çojnë deri në dehidrim, ndaj dhe një ndër simptomat kryesore është tharja e trupit.
Kryesisht kjo ndodh te moshat e vogla, që për shkak të veçorive të tyre individuale
dehidrojnë më shpejt.
Ndërsa shenja të tjera që manifestojnë këtë lloj komplikacioni fillojnë nga heqja e barkut
dy deri tri herë gjatë ditës, urinimi më i paktë, etje ekstreme dhe e shpejtë.
Në pjesën të madhe të kohës fëmijët bëhet tepër të dobët, kanë humbje të përqendrimit
dhe ulje të rezistencës trupore, përjetojë tharje të shpejta të buzëve, turbullim të shikimit,
probleme të lëkurës e të tjera të ngjashme. Megjithatë, manifestimi i simptomave varet
nga veçoritë individuale të fëmijëve.15
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Fëmijët mbi moshën njëvjeçare janë dhe më të rrezikuar për vetë faktin se nuk janë të
mbrojtur nga agjentët shkaktues. Kjo sepse deri në këtë moshë nënat i ushqejnë fëmijët
me gji, çka është element mbrojtës ndaj shkaktimit të diarresë.
Ndonjëherë kjo sëmundje mund të jetë ngjitëse, gjithmonë e ndikuar nga faktorët që është
shkaktuar. Ndërsa për rastet kur shoqërohet me të vjella, nëse trajtohet brenda një kohe të
shkurtër, ato ndërpriten pas 8-12 orësh. Në të kundërt situata mund të përkeqësohet dhe
duhet shkuar menjëherë te mjeku.
Rast tjetër kur duhet të shqetësohemi është nëse jashtëqitjet e fëmijëve shoqërohen dhe
me gjak. Në këtë rast gjendja shëndetësore paraqitet e rëndë.
Këshillohet përdorimi i ujit të zier, që duhet tua japin fëmijëve për konsum gjatë gjithë
ditës. Mund të përdoret dhe në forma të tjera, siç është çaji, qumështi apo kosi. Çdo gjë
duhet të jetë e zier si dhe duhet të përdoren ushqime të cilat lejojnë që fëmija të mos
vuajë nga diarreja. Ndër to do të përmendim frutat, që duhet të jenë sa më të larmishme.
Pjeshka qershia dhe dardha janë të tria fruta që japin diarre, ndaj dhe nuk duhet të
konsumohen shumë. Njëkohësisht duhet të themi së raste të caktuara diarreja apo të
vjellat mund të jenë dhe ngjitëse për personat që janë në ambientet pranë të sëmurit.
Këshillohet që të shtohet pak doza kripe pasi humbet shumë djersë, pasi fëmija mund të
vuajë nga dehidrimi. Për këtë duhet filluar me dhënien e lëngjeve menjëherë, nëse fëmija
shfaq shenja të diarresë. Ku është e rëndësishme gjithmonë të marrë më shumë sesa ka
shpenzuar për të balancuar dhe peshën trupore si dhe humbjet.
Kujdes duhet treguar dhe me marrjen e lëngjeve, ku nuk rekomandohet pirja e lëngjeve
apo pije të ëmbla, kjo sidomos për fëmijët e moshave shumë të vogla. Ndërsa për fëmijët
më të mëdhenj mund të operohet dhe me dhënien e një ushqimi që është kontrolluar në
mënyrë të kujdesshme.
Tri elementet esenciale për menaxhimin e të gjithë fëmijëve me diarre janë terapia
rehidruese, shtimi i zinkut dhe të ushqyerit e vazhdueshëm.16
Gjatë diarresë, përmes jashtëqitjeve ujore shënohen humbje të mëdha të ujit dhe
elektroliteve (natrium, kalium e bikarbonate). Dehidrimi ndodhë kur këto humbje nuk
zëvendësohen në mënyrë adekuate dhe zhvillohet mungesë e ujit dhe elektroliteve.
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Shkalla e dehidrimit është klasifikuar sipas simptomave dhe shenjave të cilat reflektojnë
sasinë e lëngjeve të humbura. Regjimi i rehidrimit zgjidhet sipas shkallës së dehidrimit.
Zinku është mikronutrient i rëndësishëm për shëndetin dhe zhvillimin e fëmijës në tërësi.
Zinku humbet në sasi të mëdha gjatë diarresë. Zëvendësimi i tij është më rëndësi për ta
ndihmuar fëmijën për t’u shëruar dhe për t’a mbajtur të shëndoshë në muajt e ardhshëm.
Është dokumentuar se dhënia shtesë e zinkut gjatë episodeve të diarresë e redukton
kohëzgjatjen dhe rëndesën e episodeve dhe e zvogëlon incidencën e diarresë në 2-3 muajt
në vijim. Për këto arsye, të gjithë pacientëve me diarre iu duhet zink shtesë, sa më parë
pasi që të ketë filluar diarrea.
Gjatë diarresë, zvogëlimi i marrjes së ushqimit dhe absorbimit dhe rritja e kërkesave
nutritive shpesh shoqërohen dhe shkaktojnë humbjen e peshës dhe ngecjen në rritje.
Zakonisht, kequshqyeshmëria shkakton diarre më të rëndë, më të gjatë dhe më të
shpeshtë, krahasuar me diarrenë te fëmijët pa kequshqyeshmëri. Ky cikël vdekjeprurës
mund të prishet apo thyhet, duke dhënë ushqim të pasur me nutrient gjatë diarresë dhe
kur fëmija është mirë.
Antibiotikët nuk duhet të përdorën në mënyrë rutinore. Ata janë të dobishëm vetëm për
fëmijët që kanë diarre me gjak (me gjasë shigelozë), kolerë të dyshuar me dehidrim të
rëndë dhe ndonjë infeksion tjetër serioz jo-intestinal, siç është pneumonia. Barnat
antiprotozoale janë rrallë të indukuara. Barnat “Anti-diarreale” dhe anti-emetike nuk
duhet dhënë fëmijëve të vegjël me diarre akute apo dizenteri perzistente; ato as nuk e
parandalojnë dehidrimin, as nuk e përmirësojnë statusin nutritiv -bile disa kanë efekte
anësore të rrezikshme, e ndonjëherë edhe fatale.17

1.9.1. Fëmija që paraqitet me diarre
Anamneza
Anamneza detale nutritive është esenciale për menaxhimin e fëmijës me diarre.
Po ashtu, hulumto si më poshtë:
 diarrea
— frekuenca e jashtëqitjeve
— kohëzgjatja (numri i ditëve)
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— gjak në jashtëqitje
 epidemi e mundshme lokale e kolerës
 përdorim i kohëve të fundit i antibiotikëve për ndonjë trajtim tjetër
 ataqet e vajit të foshnjës të përcjellura me zbehje.

1.9.2. Ekzaminimi
Shiko për:
 shenjat e dehidrimit të mesëm apo dehidrimit të rëndë:
— i/e shqetësuar apo irrituar
— letargjik/shkalla e ulur e vetëdijes
— sytë e fundosur
— kthim të ngadalësuar të rrudhës së lëkurës së abdomenit
— i etur/ pi vrullshëm, dobët apo nuk është në gjendje të pijë fare
 ka gjak në jashtëqitje
 janë të pranishme shenjat e kequshqyeshmërisë së rëndë
 masë abdominale
 fryrje barku.
Nuk ka nevojë për kulturat rutinore të jashtëqitjes te fëmijët me diarre.
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1.9.3. Diarrea akute
Vlerësimi i dehidrimit
Te të gjithë fëmijët me diarre, vendos nëse ka dehidrim dhe jep trajtimin adekuat.
Për të gjithë fëmijët me diarre, gjendja e hidrimit duhet të klasifikohet si dehidrimi rëndë,
dehidrim i mesëm apo nuk ka dehidrim (shih më poshtë) dhe duhet dhënë trajtimin
adekuat.
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1.9.4. Dehidrimi i rëndë
Fëmijët me dehidrim të rëndë kërkojnë rehidrim të shpejtë IV me mbikëqyrjetë rreptë, e
cila pasohet me rehidrim oral, posa fëmija të fillojë të përmirësohet mjaftueshëm. Në
vendet ku ka epidemi të kolerës, jepi antibiotikë efektiv kundër kolerës.

1.9.5. Diagnoza
Nëse te fëmija me diarre janë të pranishme
dy nga shenjat e mëposhtme,atëherë ai
duhet diagnostikuar si dehidrimi rëndë:
letargjia apo vetëdija e humbur
-

sytë e fundosur

-

lëkura e abdomenit kthehet prapa

shumë ngadalë (2 sekonda apo mëshumë)
-

nuk është në gjendje të pijë apo pi

dobët.
Foto 10. Sytë e tundosur

1.10. Trajtimi
Fëmijëve me dehidrim të rëndë duhetdhënë menjëherë rehidrimin IV, të përcjellur me
terapi rehidruese orale.Menjëherë fillo me lëngjet IV. Derisa të vendoset shpejtësia e
dhënies së pikave,trajtoje me tretje të ORS-së, nëse fëmija mund të pijë.
Vërejtje: Tretësira më e mirë IV është Ringer Laktati (poashtu e quajtur tretësira
Hartmann për injeksione). Në mungesë të Ringer Laktatit, mund të përdoret
tretjafiziologjike (0,9% NaCl). Tretja 5% e glukozës (Dekstrozës) nuk është efektivedhe
nuk duhet përdorur.
Jepi 100 ml/kg të tretësirës së zgjedhur të ndarë si në tabelën. Ky paraqet udhërrëfyesit
për dhënien e tretjes së ORS-së përmes sondës nazogastrike, apo përmes gojës kur terapia
IV nuk është e mundur.18

25

1.11. Të ushqyerit
Vazhdimi i të ushqyerit nutritiv është element me rëndësi në menaxhimin e diarresë.
-

Në periudhën fillestare rehidruese 4 orëshe, mos i jep ushqim tjetër përveç
qumësht të gjirit. Fëmijët që ushqehen me qumësht gjiri duhet vazhduar të
ushqehen rregullisht dhe sa më shpesh me qumësht gjiri, gjatë episodeve të
diarresë.

-

Pas 4 orëve, nëse fëmija ende ka dehidrim të mesëm dhe vazhdon të marrëtretje të
ORS-së, jepi ushqim çdo 3-4 orë.

-

Të gjithë fëmijëve mbi moshën 4-6 muaj duhet dhënë pak ushqim, para se
tëshkojnë në shtëpi.

Nëse fëmija nuk është i ushqyer normalisht me qumësht të gjirit, hulumto mundësinëpër
rilaktacion (p.sh. ristarto të ushqyerit me qumësht të gjirit pasi që tëjetë ndërprerë – shih
faqe 268) apo jepi zëvendësues të zakonshëm të qumështittë gjirit. Nëse fëmija është 6
muajsh apo më i vjetër apo vetëm ushqehet meushqim të fortë/solid, jepi ushqime të
freskëta të përgatitura – të ziera, qullëraapo të bluara.
Rekomandohen ushqimet e mëposhtme:
•

drithërat apo ushqim tjetër nishesteje i përzier me perime, perime barishtoredhe

mish/peshk, kur është e mundur, me 1-2 lugë çaji të vajit të shtuar, secilësshujtë
•

ushqimet lokale të rekomanduara sipas MISF-it në vendin përkatës

•

lëngje të freskëta pemësh apo banane të bluara/shtypura për të ofruar kaliumin.
-

Inkurajo fëmijën për të ngrënë duke i ofruar ushqimin së paku 6 herë në ditë.

Jepi ushqim të njëjtë pasi që të ndalet diarrea dhe jepi një shujtë shtesë në ditë, për së
paku 2 javë.19
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2. QËLLIMI I PUNIMIT
Qëllimi kryesor i këtij punimi ka qenë:
 Roli i infermierëve ne edukimin shëndetësor të nënave qe kanë fëmijë me diarre.
 Përcjellja e gjendjes së pacientëve me diare dhe këshillat higjieniko-dietetike për
nënën dhe fëmijën.
 Sqarimet për dhënjen e terapise për rehidrim oral.
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3. METODOLOGJIA E PUNIMIT
Ky punim është bazuar në të dhënat e regjistrave që janë siguruar nga klinika e pediatrisë
në Spitalin “Isa Grezda”, në Gjakovë.
Në këtë punim janë analizuar historitë e pacientëve që ishin të sëmurëve për periudhën
janar – gusht të viti 2017, të cilat jane analizuar sipas grupmoshave, gjinisë, vendbanimit,
simptomatologjia, mënyra e ushqyerjes, kohëzgjatja e hospitalizimit.
Paraqitja e rezultateve është bërë në tabela dhe grafikone.
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4. REZULTATET
Shpërndarja e sëmundjeve të sistemit tretës, në repartin Pediatrik te komunës se Gjakovës.
Bazuar në numrin e rasteve të reja dhe numrin e rasteve ekzistuese, incidenca mesatare vjetore,
është llogaritur në rreth 13 banorë për muajt janar-gusht, për vitin 2017. Për sa i përket
shpërndarjes sipas karakteristikave demografike dhe socio-ekonomike në përdoruesit e sistemit
të kujdesit shëndetësor parësor në Repartin Pediatrik (Nr.=13), gjatë periudhës 2017, tabela 1,
paraqet shpërndarjen sipas gjinisë. Në përgjithësi, ka pasur rreth 6 individë meshkuj ose
(46.15%) të totalit të pjesëmarresve, dhe 7 individë femra ose (53.85%) e të gjithë pjesëmarrësve
në studim.
Tabela 1. Shpërndarja e të sëmurëve, sipas gjinisë në Repartin Pediatrik – Gjakovë, gjatë
periudhës janar-gusht 2017.
Variabli

Nr.

Përqindja

Femër

7

53.85%

Mashkull

6

46.15%

Gjithsej

13

100%

Figura 1 paraqet përqindjen e meshkujve dhe femrave, në Repartin Pediatrik – Gjakovë gjatë
periudhës janar-gusht 2017, nga ku rezulton se përqindjen më të madhe e mbulon gjinia femërore
me rreth 53.85%.
Përqindja e të sëmurëve të sistemit tretës, sipas gjinisë së pjesëmarrësve në studim.
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Tabela 2. Shpërndarja e të sëmurëve, sipas incidencës dhe prevalencës të të sistemit tretës në
Repartin Pediatrik – Gjakovë, gjatë periudhës janar-gusht 2017. Kjo statistikë i paraqet rastet e
rajonit të viseve rurale dhe urbane.
Variabli

Nr.

Përqindja

Rurale

8

61.54%

Urbane

5

38.46%

Gjithsej

13

100%

Në figurën 2 paraqitet në mënyrë ilustrative prevalenca dhe incidenca e rasteve të sistemit tretës
në Repartin Pediatrik – Gjakovë te pjesëmarrësit në studim, nga ku vihet re se rreth 61.54% ishin
raste nga pjesa rurale.
Përqindja e rasteve të reja dhe rasteve ekzistuese te pjesëmarrësit në studim.
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Tabela 3. Shpërndarja e të sëmurëve sipas moshës së incidencës dhe prevalencës, të sistemit
tretës në Repartin Pediatrik – Gjakovë, gjatë periudhës janar-gusht 2017.
Variabli

Numri

Përqindja

Mosha 0-2

4

30.77%

Mosha 3-5

6

46.15%

Mosha 6-8

3

23.08%

Gjithsej

13

100.0%

Në figurën 3 paraqitet në mënyrë ilustrative shpërndarja sipas moshës prevalenca dhe incidenca
e rasteve të sistemit tretës në Repartin Pediatrik – Gjakovë te pjesëmarrësit në studim, nga ku
vihet re se rreth 46.15% ishin raste nga pjesa e moshës së mesme.
Përqindja e rasteve të reja dhe rasteve ekzistuese te pjesëmarrësit në studim.
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Tabela 4. Shpërndarja e të sëmurëve sipas simptomave të fëmiut, me incidencë dhe prevalencë,
të sistemit tretës në Repartin Pediatrik – Gjakovë, gjatë periudhës janar-gusht 2017.
Variabli

Numri

Përqindja

Barkqitje

3

23.07%

Të vjellura

1

7.7%

Temperaturë

9

69.24%

Gjithsej

13

100.0%

Në figurën 4 paraqitet në mënyrë ilustrative shpërndarja sipas simptomave të fëmiut, prevalenca
dhe incidenca e rasteve të sistemit tretës në Repartin Pediatrik – Gjakovë, te pjesëmarrësit në
studim, nga ku vihet re se rreth 69.24% ishin raste nga pjesa e fëmijëve me temperaturë.
Përqindja e rasteve të reja dhe rasteve ekzistuese te pjesëmarrësit në studim.
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Tabela 5. Shpërndarja e të sëmurëve sipas shqetësimeve të fëmiut, me incidencë dhe prevalencë,
të sistemit tretës në Repartin Pediatrik – Gjakovë, gjatë periudhës janar-gusht 2017.
Variabli

Numri

Përqindja

PO

10

76.92%

JO

3

23.08%

Gjithsej

13

100.0%

Në figurën 5 paraqitet në mënyrë ilustrative shpërndarja sipas shqetësimeve të fëmiut,
prevalenca dhe incidenca e rasteve të sistemit tretës në Repartin Pediatrik – Gjakovë, te
pjesëmarrësit në studim, nga ku vihet re se rreth 76.92% ishin raste nga pjesa e fëmijëve me
shqetësime të theksuara.
Përqindja e rasteve të reja dhe rasteve ekzistuese te pjesëmarrësit në studim.
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Tabela 6. Shpërndarja e të sëmurëve sipas ushqimit që konsumojnë të fëmijët, me incidencë dhe
prevalencë, të sistemit tretës në Repartin Pediatrik – Gjakovë, gjatë periudhës janar-gusht 2017.
Variabli

Numri

Përqindja

Gjidhënie

2

15.38%

Pemë e perime

2

15.38%

Ushqim i zakonshëm

9

69.24%

Gjithsej

13

100.0%

Në figurën 6, paraqitet në mënyrë ilustrative shpërndarja sipas ushqimit që konsumojnë të
fëmijët, prevalenca dhe incidenca e rasteve të sistemit tretës në Repartin Pediatrik – Gjakovë, te
pjesëmarrësit në studim, nga ku vihet re se rreth 69.24% ishin raste nga pjesa e fëmijëve me
ushqime të zakonshme.
Përqindja e rasteve të reja dhe rasteve ekzistuese te pjesëmarrësit në studim.
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Tabela 7. Shpërndarja e të sëmurëve sipas racioneve në ditë të fëmijëve, me incidencë dhe
prevalencë, të sistemit tretës në Repartin Pediatrik – Gjakovë, gjatë periudhës janar-gusht 2017.
Variabli

Numri

Përqindja

Një racion

1

7.7%

Dy racione

11

84.62%

Tre racione

1

7.7%

Gjithsej

13

100.0%

Në figurën 7, paraqitet në mënyrë ilustrative shpërndarja sipas racioneve në ditë të fëmijëve,
prevalenca dhe incidenca e rasteve të sistemit tretës në Repartin Pediatrik – Gjakovë, te
pjesëmarrësit në studim, nga ku vihet re se rreth 69.24% ishin raste nga pjesa e fëmijëve me
ushqime të zakonshme.
Përqindja e rasteve të reja dhe rasteve ekzistuese te pjesëmarrësit në studim.
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Tabela 8. Shpërndarja e të sëmurëve sipas hospitalizimeve të fëmijëve, me incidencë dhe
prevalencë, të sistemit tretës në Repartin Pediatrik – Gjakovë, gjatë periudhës janar-gusht 2017.
Variabli

Numri

Përqindja

3 ditë

7

53.85%

1 javë

4

30.77%

Në gjumë

2

15.38%

Gjithsej

13

100.0%

Në figurën 8, paraqitet në mënyrë ilustrative shpërndarja sipas hospitalizimeve të fëmijëve,
prevalenca dhe incidenca e rasteve të sistemit tretës në Repartin Pediatrik – Gjakovë, te
pjesëmarrësit në studim, nga ku vihet re se rreth 53.85% ishin raste nga pjesa e fëmijëve me 3
ditë hospitalizim.
Përqindja e rasteve të reja dhe rasteve ekzistuese te pjesëmarrësit në studim.
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5. PËRFUNDIM
Sëmundjet direike janë sëmundje te cilat nëse nuk mjekohen me kohë mund të kenë
pasoja fatale,sidomos per moshat e vogla.
Për foshnjat e vogla dhe fëmijët janë karakteristike diarretë akute ujore të cilat zgjasin
deri në dy javë.
Për rastet me komplikime dhe te rënda shpesh kërkohet edhe hospitalizimi.
Ndonjeherë te fëmijët dhe ata mbi moshën pesë vjeç që përcillet me temperature të larte
gjë që e shton peshën e sëmundjes dhe kujdesin qe duhet pasur në trajtimin e saj.
Mënyra me e mirë e parandalimit te diarreve është:
 Edukimi i popullatës mbi mënyrën e pregaditjes së ushqimit,
 Zëvendësimi i lëngjeve dhe elekrtolitëve të humbur;


Hospitalizimi i pacientëve me gjendje të rëndë.
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6. REKOMANDIME
Në spitalet shtetërore vihet re mungesa e theksuar e ambjenteve të përshtatshme për këto
procedura. Këto procedura realizohen me ndërhyrje në organizëm, gjë që mund të
shoqërohet me infeksione të rënda, prandaj nevojitet masa higjieniko – sanitare ne
përputhje me standardet e kerkuara.

38

7. REZYME
Punimi i diplomës me temë “Ecuria e sëmundjeve ngjitëse të sistemit tretës në repartin pediatrik
të Komunës së Gjakovës”, i realizuar në Universitetin publik të Gjakovës, Fakulteti i Mjekësisë,
dega Infermieri, në bashkëpunim me spitalin rajonal “Isa Grezda” në Gjakovë, është i
përmbledhur në 6 kapituj, 44 faqe si dhe e ilustruar me figura dhe tabela në lidhje me ecurinë e
sëmundjeve ngjitëse të sistemit tretës në repartin pediatrik të Komunës së Gjakovës.
Në kapitullin e parë të këtij punimi sqarojmë se ç’është pediatria, zhvillimin historik të
pediatrisë, zhvillimin e pediatrisë bashkëkohore dhe zhvillimi i pediatrisë në Kosovë.
Në kapitullin e dytë të këtij punimi sqarojmë sëmundjet e organeve të tretjes, fiziologjia e
sistemit digjestiv (tretës), simptomet kryesore të organeve të tretjes (digjestive), metodat
diagnostike për hulumtim të organeve të tretjes dhe kontrolle shtesë të organeve digjestive.
Në kapitullin e tretë të këtij punimi sqarojmë çrregullimet e tretjes tek fëmijët e vegjël, diarreja
parandalimi te fëmijët, fëmija që paraqitet me diarre, ekzaminimi diarrea akute dehidrimi i rëndë
dhe diagnoza.
Në kapitullin e katërt të këtij punimi sqarojmë trajtimi, të ushqyerit, helmimet më të shpeshta,
diagnoza, principet për helmet e gëlltitura dhe lavazha e lukthit.
Në kapitullin e pestë të këtij punimi sqarojmë dhe përshkruajmë studimin e rastit e deri në
evaluimin përfundimtarë të tij dhe kapitulli i fundit përmban diskutime në lidhje me rezultatin e
arritur nga studimi i temës dhe rekomandimet e dhëna rreth ecuria e sëmundjeve ngjitëse të
sistemit tretës në repartin pediatrik, në periudha të ndryshme të jetës.
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SUMMARY

The diploma work on the topic "The progress of gastrointestinal tract diseases in the pediatric
ward of the Municipality of Gjakova", conducted at the Public University of Gjakova, Faculty of
Medicine, Nursing branch, in cooperation with the regional hospital "Isa Grezda" in Gjakova is
summarized in 6 chapters, 44 pages and illustrated with figures and tables regarding the progress
of gastrointestinal tract diseases in the pediatric ward of the Municipality of Gjakova.
In the first chapter of this paper, we explain what is pediatrics, the historical development of
pediatrics, the development of contemporary pediatrics and the development of pediatrics in
Kosovo.
In the second chapter of this paper, we explain the diseases of the digestive organs, the digestive
system physiology, the main symptoms of digestive organs, diagnostic methods for digestive
organs and additional digestive organs.
The third chapter of this paper explains digestive disorders in young children, diarrhea
prevention in children, diarrhea, diarrhea, severe dehydration and diagnosis.
The fourth chapter of this paper explains the treatment, nutrition, the most frequent poisoning,
diagnosis, the principles for swallowed poisons and stomach lavage.
In the fifth chapter of this paper, we explain and describe the case study up to its final evaluation
and the last chapter contains discussions about the outcome of the study of the topic and the
recommendations given about the progress of gastrointestinal tract diseases in periods different
lives.
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